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بسمه تعالی

پرسشنامهی کاندیداتوری عضویت در نهمین دورهی هیئت مدیره و بازرسین انجمن نجوم ایران
نام و نام خانوادگی :مرضیه پیروی
شماره عضویت در انجمن نجوم ایران256 :
مدارک تحصیلی بهترتیب تاریخ اخذ (کارشناسی ،کارشناسیارشد ،دکتری و غیره)
موسسۀ محل اخذ

رشتۀ تخصصی

مدرک تحصیلی

رشتۀ تحصیلی

تاریخ اخذ

مدرک

(تجربی یا نظری)
کاربردی-نظری

کارشناسی

فیزیک

1383

دانشگاه آزاد اسالمی

کارشناسی ارشد

فیزیک

1386

دانشگاه شیراز

نطری-نظری

دکتری

فیزیک

1396

دانشگاه فردوسی

نجوم و اختر

مشهد

فیزیک-نظری

مرتبۀ دانشگاهی :مدرس مدعو
محل خدمت :دانشگاه جهرم
فهرست مسئولیتهای اجرایی گذشته در انجمن نجوم ایران:
نماینده انجمن در مجله IJAA
کاندیدای عضویت در هیئت مدیره هستید یا بازرسین انجمن؟
هیئت مدیره
در صورت انتخاب شدن به عنوان عضو هیئت مدیره یا بازرس برنامههای پیشنهادی جنابعالی برای
ارتقاء کیفی و کمی فعالیتهای انجمن چه خواهد بود؟ پاسخ دقیق و مشخص شما میتواند به اعضای
انجمن در تصمیمگیری و انتخاب شایسته کمک نماید.
 -1ارتقا و بروز رسانی سایت انجمن نجوم با بخش های مختلف از قبیل :آموزش نجوم تئوری و
رصدی برای گروه های سنی کودکان و بزرگساالن در سطوح علمی متفاوت ابتدایی و پیشرفته،
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آرشیو کتاب ها و مقاله های نجومی ،رصدخانه مجازی ،نرم افزارهای نجومی ،بازیهای نجومی
و.....
 -2پیگیری دوره های آموزشی و وبینارهای مجازی منسجم و منظم به کمک اساتید و محققان با تجربه
 -3برگزاری مدارس تابستانه و زمستانه دانش آموزی و دانشجویی همراه با آموزش رصدی
 -4پیگیری امور مربوط به مجله علمی پژوهشی  IJAAو تالش برای ارتقا هرچه بیشتر آن
 -5بررسی امکان اشتراک مجله های نجوم و کیهان شناسی بین المللی برای اعضا انجمن
 -6رایزنی با وزارت علوم تحقیقات و فناوری ،جهت ارتقا کیفیت درس نجوم و اخترفیزیک دوره
کارشناسی فیزیک ،با افزودن بخش عملی و رصد بهاین درس
 -7برگزاری نشست های ساالنه با اعضای نجوم جهت بکارگیری تجربیات و نظرات ایشان

